
ي الجزائر : الواقع، الرهانات والتحديات
 
اليات عرصنة وتطوير منظومة الحماية االجتماعية ف

/ أ. د مغاشو مراد مدير الجامعة                                                                           ي للملتقى
ف  الرئيس الشر

فية للملتقى   الهيئة الشر

 أ.د  بن لدغم فتحي /عميد الكلية                     أ.د بن لولو سليم بدر الدين/ مدير المخب   

ي عبد اللطيف   /د. حاب 
 رئيس الملتقـى / أ.د بودالل علي                        نائب رئيس الملتقى

   رئيس اللجنة العلمية/ أ.د  شعيب بغداد            رئيس اللجنة التنظيمية/د .خلوف ياسي   

ي بكر بلقايد تلمسان  جامعة اب 

 كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيير  والعلوم التجارية 

مخي  البحث : الحوكمة العمومية واالقتصاد االجتماعي وبالتعاون مع فرقة البحث:  
ة      ) عرصنة و  ي الجزائر خالل الفير

 
(. 0100-0991تحليل سياسات الحماية االجتماعية ف  

 F10L10UN031001081110   
ي )عن بعد /حضوري( حول :  

 تنظم الملتقر الوطن 

  اإلطار النظري للحماية االجتماعية وعرصنتها؛ : المحور األول
ي 
ي اإلسالم؛المحور الثاب 

: أسس نظام الحماية االجتماعية ف   

إصالح وعرصنة منظومة الحماية  ،حوكمة: المحور الثالث

ي الجزائر؛
 االجتماعية ف 

ي الجزائر، المحور الرابع: 
 
تمويل الحماية االجتماعية ف

 األساليب المعتمدة وسبل التطوير؛ 

ي مجال سياسات : المحور الخامس
عرض تجارب دولية رائدة ف 

 الحماية االجتماعية. 

  أخر أجل الستقبال األوراق

اير  01البحثية كاملة:   . 0103في 

  الرد عىل األوراق البحثية
اير 08 المقبولة:   . 0103في 

  : تاري    خ انعقاد الملتقر
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N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

  وط المشاركة  شر
 ؛ ي تحتوي اكبر من مشاركي  

 التقبل المداخالت التى
 ؛  أن ترتبط الورقة البحثية بأحد محاور الملتقى
 ي البحوث العلمية؛

ورة التقّيد بالمنهج العلمي المتعارف عليه ف   ض 
  استخدام الطريقة االمريكية للتوثيقAPA  ؛ 
  ي نشاط علمي

ال يجب أن تكون الورقة البحثية قد قدمت للمشاركة ف 
 آخر؛ 

  
  تكتب المداخالت باللغة العربية بخطtraditional arabic  41حجم  ،

 1.2وبــهوامش  41حجم  Times new Romanوباللغة  األجنبية بخط   
؛  سم عل كامل اإلتجاهات، مع كتابة العناوين بخط ثخي  

   ي ذلك قائمة  12ال تزيد عدد صفحات البحث المقدم عن
صفحة، بما ف 
؛  المراجع والمالحق، مع ملخص ال يزيد عن صفحة واحدة بلغتي  

 ؛  تخضع جميع المداخالت للتحكيم العلمي
  . ي مجلة المخب 

ة ف   تنشر األبحاث الممب  



  

بعد ما کانت الحماية االجتماعية ناتج متوقع لتطورات 
السياسات االقتصادية، أصبحت اآلن عنرص من عنارصها  ي 

 
البد من أخذه ف

 آخر من 
ً
االعتبار عند تنفيذ السياسات االقتصادية الموضوعة، وهو ما جعلها تأخذ شکال

االهتمام وأصبح للبعد االجتماعي شأن خاص عند تنفيذ هذه السياسات، وذلك سيولد 
 منظومة حماية اجتماعية شاملة ،متکاملة ومستدامة . 

 
ية و تكريس قيم  تعتبر الحماية االجتماعية رافد للتنمية و آلية للمحافظة عىل الموارد البشر
التضامن بي   مختلف الفئات و األجيال وتحسي   مستوى عيش األفراد و األرس  ودعم 
ي التامي   عندما يقل 

 
االستقرار و التماسك االجتماعي ، كما تسىع إىل ضمان استمرار الدخل ف

الدخل أو ينقطع بسبب العجز أو الشيخوخة أو الوفاة و توفب  العالج أثناء المرض مما 
ي المستقبل لحياته أو لذويه بعد وفاته. 

 
 يؤدي إىل توفب  األمن االجتماعي لإلنسان ف

ي قد 
كما تهدف الحماية االجتماعية إىل توفب  األمن االجتماعي للعاملي   من المخاطر الت 

يتعرضون لها ، وهذا من أهم ما يزعزع استقرار أي دولة سواء كانت متقدمة أو نامية، 
فشعور العاملي   فيها بتخليها عنهم عند تعرضهم لهذه المخاطر، من شأنها أن تؤثر عىل 
أدائهم لذلك تسىع كل دول العالم إىل ضمان هذه المخاطر و ذلك عن طريق الحماية 

 االجتماعية . 

ي أداء عملهم؛ بمعت  آخر الحماية االجتماعية  
 
هذا النظام الذي يجعل األفراد أكبر ارتياحا ف

، لهذا عمدت الجزائر أسلوب متطورو سياسات  ي
تساعد عىل رفع مستوى االقتصاد الوطت 

ي تؤثر عىل 
عرصية حديثة لتسيب  مؤسسات الحماية االجتماعية تواجه بها العراقيل الت 

 المجتمع بصفة عامة و الفرد بصفة خاصة

ي أوساط الدول فقد 
 
ي أصبحت تكتسبها الحماية االجتماعية ف

ونظرا للمكانة المرموقة الت 
ي يجب أن تكفل لإلنسان؛ 

تها المواثيق و االتفاقيات الدولية حق من الحقوق الت  اعتبر
ئ نظاما للحماية االجتماعية يتمب   بالتنوع و يعكس  فالجزائر كبقية الدول استطاعت أن تنشر
ت الحماية االجتماعية من أهم عنارص  التوجه االجتماعي للسياسة العامة للدولة ، واعتبر
ي البالد، حيث تمثل نظاما قائما بحد ذاته يعمل عىل تحريك عجلة 

 
السياسة االقتصادية ف

ي من خالل ما يقدمه للفرد من ضمانات تنعكس إيجابا عىل مردوديتة  
االقتصاد الوطت 

ي الجزائر من  منظومةكعنرص منتج يطمح للتطور ، و تتشكل 
 
الحماية االجتماعية ف

، تبعا للعرض السابق تتبلور لنا  مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل الماىلي
 : ي السؤال الجوهري التاىلي

 
 مالمح إشكالية هذا الملتق  ف

ي الجزائر وفق  
 
ماهي اآلليات المعتمدة لعرصنة وحكامة منظومة الحماية االجتماعية ف

  المستجدات  والمواثيق الدولية ؟

 الديبــــاجة

2022 

12/05/ 202 2 

 



 
 يهدف هذا الملتقى إىل:  

تسليط الضوء عل موضوع الحماية االجتماعية و تطوره من وسائل تقليدية بسيطة إىل أنظمة عالمية - 4
 تعتمد عليها الدول من اجل تطوير اقتصادياتها. 

التعرف عل الحماية االجتماعية، أهدافها، آلياتها، وفروعها. -1  
ي الجزائر.  -3

ي حياة الفرد و المجتمع ف 
إبراز مدى أهمية الحماية االجتماعية ف   

ي مر بها.  -1
ه و أبرز المراحل التى ي الجزائر أهم ما يمب  

التعريف بنظام الضمان االجتماعي ف   
معرفة مدى تأثب  الحماية االجتماعية عل أداء العاملي   . -2  
عرصنة الحماية االجتماعية و حكامتها وترقية أثرها عل الفرد.؛-6  
ونية لتطوير خدمات الحماية  االجتماعية؛-7 حات تفعيل استخدام الحوكمة االلكبى مقبى  
اتيجية فعالة لسياسات الحماية -8 اح إسبى ي اقبى

عرض تجارب دولية رائدة يمكن االستفادة منها ف 
 االجتماعية. 

 محاور الملتقى : 
  اإلطار النظري للحماية االجتماعية وعرصنتها؛ المحور األول: 
ي 
ي اإلسالم؛المحور الثاب 

: أسس نظام الحماية االجتماعية ف   
ي الجزائر؛ ،حوكمةالمحور الثالث: 

إصالح وعرصنة منظومة الحماية االجتماعية ف   
ي الجزائر، األساليب المعتمدة وسبل التطوير؛ المحور الرابع: 

تمويل الحماية االجتماعية ف   
ي مجال سياسات الحماية االجتماعية. المحور الخامس: 

عرض تجارب دولية رائدة ف   
 

 الفئات المستهدفة: 
 . ي
ي الجامعات ومراكز البحث العلمي عل المستوى الوطت 

 األساتذة ف 
 طلبة الدكتوراه وطلبة الدراسات العليا. 

ي مجال سياسات الحماية االجتماعية. 
 المهنيي   والمختصي   ف 

 
وط المشاركة:   شر

 ؛  من مشاركي  
ي تحتوي اكبر

 التقبل المداخالت التى
 ؛  أن ترتبط الورقة البحثية بأحد محاور الملتقى
 ي البحوث العلمية؛

ورة التقّيد بالمنهج العلمي المتعارف عليه ف   ض 
  استخدام الطريقة االمريكية للتوثيقAPA  ؛ 
  ي نشاط علمي آخر؛

 ال يجب أن تكون الورقة البحثية قد قدمت للمشاركة ف 
  تكتب المداخالت باللغة العربية بخطtraditional arabic  وباللغة  األجنبية بخط    41حجم ،

Times new Roman  سم عل كامل اإلتجاهات، مع كتابة العناوين بخط  1.2وبــهوامش  41حجم
؛  ثخي  

   ي ذلك قائمة المراجع والمالحق، مع  12ال تزيد عدد صفحات البحث المقدم عن
صفحة، بما ف 

؛  ملخص ال يزيد عن صفحة واحدة بلغتي  
 ؛  تخضع جميع المداخالت للتحكيم العلمي
  . ي مجلة المخب 

ة ف   تنشر األبحاث الممب  
 
 



 اللجنة العلمية 

 أ.د شعيب بغداد رئيس اللجنة العلمية 

 جامعة تلمسان د.عاشور ثاني يامنة جامعة تلمسان أد.أحمد طويل  

 جامعة غليزان د. بوعقل مصطفى جامعة تلمسان أ.د بودالل علي 

 جامعة الشلف د.عشيط عالء الدين جامعة تلمسان أ. د. بن لولو سليم بدرالدين

ي كريمة جامعة تلمسان أ. د. بوشعور رضية
 جامعة تلمسان د. يوسق 

 جامعة تلمسان د. محمدي خليفة جامعة تلمسان أ د بن عاتق عمر

 جامعة تلمسان د. بن يشو فتحي  جامعة تلمسان أ.د بن منصور عبد هللا 

 3جامعة الجزائر  د.قارة عشيرة ناصر الدين جامعة تلمسان أ.د بطاهر سمير

 جامعة تلمسان د.عباس عبد الحفيظ جامعة سعيدة أ.د لحسن بوريش

 جامعة تلمسان د. بوقناديل محمد جامعة سعيدة أ.د بلعربي عبد القادر 

 جامعة تلمسان د.حدوش شروق  جامعة سعيدة  أد.بوطيبة فيصل

 جامعة تلمسان د.حابي عبد اللطيف جامعة سعيدة أ.د بوزيان عثمان 

ي عائشة
 المدرسة العليا إلدارة األعمال تلمسان د. خالدي مصطفى جامعة تلمسان أ.د بوشيخ 

 المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت القليعة د.مهدي بوشطارة جامعة تلمسان لمريني سمية أ. د.

 جامعة الشلف الميلودي سعاد جامعة سيدي بلعباس  أد.كامىلي محمد

 جامعة تلمسان د.بن عيسى أمينة جامعة تلمسان  د. ديدوح شكرية

 جامعة تلمسان  د.بن معمر عبد الباسط جامعة تلمسان أ.د  زكرياء جمعة

 جامعة تلمسان  د.حموتي صالح جامعة سيدي بلعباس أ.د بحيح عبد القادر

 جامعة تلمسان د.عبورة رشيدة جامعة تلمسان د. زروقي وسيلة

يلس شاوش فاطيمة  د. 
 الزهراء

 جامعة تلمسان  د. طراوري محمد  جامعة تلمسان

 جامعة تلمسان د.خلوف ياسين جامعة الشلف د. أحمد يوسف

  جامعة تلمسان  د.فقيه فاطمة الزهراء  جامعة تلمسان د. بن لدغم محمد 

    اللجنة التنظيمية

  د.خلوف ياسين       رئيس اللجنة التنظيمية

 أعضاء اللجنة التنظيمية

 د.حدوش شروق  د.حابي عبد اللطيف 

 د.طراوري محمد د. زروقي وسيلة

 ط.د محيوتي عاشور  د.خالصي عمر 

 ط.د كيشاوي عائشة ط.د خروبي نوال 

 ط.د رون ساعد ط.د بن دهمة هوارية

 براهيمي حنان

 اللجنة العلمية 

 اللجنة التنظيمية 


